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Hvalgården« i Juvre på Rømø med gærdet af hvalknogler ud imod vejen. Fot. 1987.

»Hvalgården« i Juvre på Rømø
- historie og beboere
Af FRITZ JOACHIM FALK
Til de særlige seværdigheder på øen Rømø
hører uden tvivl den nu fredede, statelige gård
i Juvre på øens nordlige del. Med sit gærde af
hvalknogler er den noget helt særligt, men
hvem der har opsat dette gærde, har længe
været uvist. Fritz Joachim Falk, Før, har
forsket i gårdens historie og bringer hermed
også bevis for, hvem der har opsat gærdet.
I sin bog om grønlandsfarten fra Ham
borg beskriver Wanda Oesau meget
anskueligt hvorledes hun i 1936 gennemstrejfede Rømø og bl. a. lærte
»Hvalgården« at kende. Gærdet fore
kom hende som en borg - det stod
dengang endnu i en vinkel - og gården
virkede som et »herresæde«. Den da
værende ejer Martin Martinsen kunne
ikke give hende underretning om, hvil
ken kommandør fra Rømø, der havde
rejst gærdet, som på en af knoglerne
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

bærer årstallet 1772. Først 12 år senere
erfarede hun, at kommandør Peder
Andersen List skal have boet der. Hun
fremfører ikke yderligere beviser for
denne påstand. Siden da har det været
mit ønske at søge entydige beviser for
dette udsagn.
Til at begynde med kunne jeg ved
hjælp af folketællingslisterne fra årene
1787 og 1801 konstatere, at Peder An
dersen List faktisk har boet i Juvre. Den
gård, han boede på, var fæster under
Ribe domkapitel under Riberhus amt. I
1787 boede Peder Andersen (List), der
var 55 år gammel, sammen med sin
hustru Maren Sørensdatter, der var 65
år gammel, hos deres datter Kirsten
Pedersdatter og svigersønnen Thomas
Pedersen (Thomsen). Som beskæftigel
se angives »farer med en båd«. Efter
navnene »List« og »Thomsen« er ude179

ladt i folketællingen 1787, men findes i
tællingen fra 1801. Da var Peder Ander
sen List enkemand og 68 år gammel.
Et fæstebrev af 19. november 1782
viser, at Thomas Pedersen (Thomsen)
da har overtaget en sjettedelsgård i
Juvre fra Peder Andersen List, og det
oplyser også, at denne har fået fæste
brev på gården den 20. januar 1757. Det
betyder, at vi hermed kan opstille en
ejerrække for gården over de følgende
200 år, idet de følgende ejere er kendt.
Ejerrækken ser således ud:
Peder Andersen List havde gården i
fæste fra 1757 til 1782, da han overdrog
den til sin datter og svigersøn Thomas
Pedersen Thomsen. Samtidig oprette
des en aftægtskontrakt for ham og
hans hustru 1). Thomas Pedersen
Thomsen overdrog i 1820 gården til sin
datter Kirsten og hendes ægtemand
Niels Thodsen Carl2). Efter dem havde
deres to sønner Thomas og Martin
Nielsen hver sin halvdel af gården 3).
Thomas Nielsen Carl, der var barnløs,
overdrog omkring 1900 sin halvdel til
sin broder Svends datter, Thomasine,
som blev gift med Martin Martinsen,
mens Martin Nielsen Carl overlod sin
del til sin stedsøn Cornelius L. Møller.
Dennes børn solgte deres del til Tho
mas Martinsen, som havde arvet den
anden halvdel efter sine forældre Tho
masine og Martin Martinsen 4). Hele
gården tilhører således i dag Thomas
Martinsen.

Det kan altså konstateres, at Thomas
Martinsens gård i Juvre, kaldet »Hval
gården« er identisk med den gård, som
Peder Andersen List ejede 1757-1782.
Det kan endvidere konstateres, at går
den har været i samme families eje i 230
ar.
o

Peder Andersen List
Ifølge årstallet 1772 på en af hvalknog
lerne, må det altså øjensynligt være
Peder Andersen List, som har påbe
gyndt opstillingen af hvalknoglegærdet. Spørgsmålet er nu om der er kilder,
som kan oplyse noget om, hvordan
han er kommet i besiddelse af knogler
ne til gærdet.
Peder Andersen List blev i året 1765
kommandør på den hamborgske grøn
landsfarer »De twe jonge Hermanns«,
et skib på 120 commercelæster. Han
efterfulgte kommandør Michel Jensen,
som boede i Tvismark, og som med stor
succes havde ført skibet i 27 år fra 1738
til 1764. Ifølge optegnelser i håndskrif
tet »263« i Hamburger Staatsarchiv har
han sammen med sit mandskab bragt
omkring 66.000 sæler hjem fra sine
rejser til Ishavet, men ingen hvaler.
Wanda Oesau skriver derfor om skibet:
»Det hørte til sælfangerne...«, og det
gjaldt jo i disse år alle skibe med
Rømø-kommandører i Hamburg. Også
med Peder Andersen List som kom
mandør sejlede »De twe jonge Her
manns« fra 1765 til 1775 til Grønland

Da Wanda Oesau gennemvandrede øen i forbindelse med sin forskning, og hun med forbavselse
betragtede hvalknoglegærdet, fandt hun på den gård, der havde tilhørt den tidligere kommandør Peder
Andersen List, to smukke gammeldags billeder, som forestiller et skib med Hamborg-flag. Hun troede, at
det måtte være skibet »De twe jonge Hermanns«. Derom hersker der imidlertid berettiget tvivl, idet
billedet forestiller en tomaster med to chalupper på bagbordsside, mens Peder Andersen Lists skib med
sine 120 læster sandsanligvis har været en tremaster, der førte mere end fire chalupper med sig. Hver
chalup var bemandet med seks søfolk, og besætningen på skibet »De twe jonge Hermanns« udgjorde
ifølge mønstringslisterne 38 mand. Der består også den mulighed, at den mand, efter hvem Peder
Andersen List overtog gården i Juvre i 1757, allerede var Hamborg-kommandør og havde ladet
billederne male. I hvert fald drejer det sig om bemærkelsesværdige gamle malerier, som nu findes på
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
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Der findes et meget smukt efterladenskab efter kommandør Peder Andersen List i form afen spiseske i
sølv med monogrammer på undersiden og med et vidunderligt smukt blomsterornament på oversiden.
Da navnet på skibet »De 2 jonge Heermans« og årstallet »1769« er indgraveret, står skeen sikkert ikke i
forbindelse med en familiefest eller med et familiært anliggende i øvrigt. Tværtimod må der være tale om
gave fra Hamborg-rederen Johann Abraham Willink, som ejede skibet. Netop i året 1769 havde Peder
Andersen List med sine 3600 sæler og sin første hval gjort en betydningsfuld fangst, for hvilken han
sikkert har fået sølvskeen som anerkendelse. De to oprindelige monogrammer P A Log NIP L betyder
Peder Andersen List og Maren Peders (kone) List. Lidt kejtet er senere monogrammet NTC blevet tilføjet
i punktgravering. Det betyder Niels Thodsen Carl, som senere ejede skeen.
Skeens vandring gennem mere end 200 år ser således ud: Fra P. A. List til Thomas P. Thomasen, til
Niels Thodsen Carl, til Martin Nielsen Carl, til Cornelius L. Møller, til dennes søn Martin Møller, til
adoptivdatteren Ulla Fischer, som har overladt skeen til den nuværende ejer.

som sælfanger. Dette følger allerede
helt entydigt af de tidlige mønstrings
datoer, som lå meget tidligere end hos
hvalfangerne. I de 11 år mønstrede P. A.
List mellem den 10. og den 19. februar.
Sælfangerne fik ganske vist fra 1760'erne og frem yderligere det hverv, at de
også skulle fange hvaler. Dette gjaldt
fremfor alt det tilfælde, at sælhunde
fangsten gav dårligt udbytte. Så for
søgte man på rejsens videre forløb også
at fange hvaler. På sin første rejse
opnåede Peder Andersen List at fange
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2660 sæler, og sammen med et andet
skib fangede han en kaskelot, som blev
delt. I de næste tre år fangede han kun
sæler, for eksempel fangede han 4700
sæler i året 1767. For første gang blev
der fanget en hval i 1769. Ifølge angivel
serne i håndskriftet »263« kom han på
sine 11 rejser i det hele op på 472 hval.
Imidlertid kan angivelserne for 1773,
ifølge hvilke der kun blev fanget én
hval, som skulle have indbragt 312
kordeler (tønder), ikke stemme; spæk
ket fra én hval kan nemlig ikke give så
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

meget tran. Enten har Peder Andersen
List fanget flere hvaler, eller også har
antallet af fangede sæler været større.
Desværre mangler også angivelserne
for året 1771 for skibet »De twe jonge
Hermanns«. Disse angivelser ville det
imidlertid være meget ønskeligt at ha
ve, idet hvalknoglegærdet som nævnt
på én af sine knogler bærer årstallet
1772. I dette år angiver håndskriftet
»263« kun 983 sæler, mens alle Rømøkommandører dette år tilsammen fan
gede næsten 30.000 sæler og 11 hva
ler.
Angivelserne i det nævnte hånd
skrift er altså netop i de år, vi omtaler,
ret så utilforladelige. Sikkert er det vel
kun, at Peder Andersen List overvejen
de har fanget sæler på sine rejser, men
også nogle hvaler. Om disse imidlertid
har rakt til at bygge hele gærdet, er
usikkert og efter min mening usand
synligt.
Det skal også nævnes, at Peder An
dersen List sejlede med det nævnte
skib allerede før 1765, i hvert fald som
styrmand i 1764. Han blev imidlertid
indskrevet på mønstringslisten uden
efternavn, kun som Peter Andresen, og
på listerne fra årene 1757 til 1762 var
der på skibet allerede ansat en harpunérskytte hhv. matros ved navn Peter
Andresen 5).

Thomas Pedersen Thomsen
som kommandør
I mandskabet på skibet »De twe jonge
Hermanns« finder vi fra 1769 til 1777
også en Thomas Peters som matros,
harpunérskytte og kok. Det er nok den
senere svigersøn. De to sejlede således
i syv år sammen til Grønland. Thomas
Pedersen Thomsen, som overtog
Juvre-gården i 1782, blev senere kom
mandør i Altona. Han førte først »Jo
hanna Catharina« fra 1784 til 1786 og
derefter fra 1787 til 1792 skibet »Nico
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

laus«. Hans efterfølger blev i årene fra
1793 til 1795 Anders Mikkelsen List fra
Tagholm. (Man bedes lægge mærke til
de familiære forbindelser). Thomas Pe
dersen Thomsen fangede 9 hvaler6) fra
hvilke der også kan være indbygget
knogler i gærdet rundt om huset i
Juvre.
Gærdet har en højde af omkring
80-90 cm, og de 55 knogler har forskel
lig bredde fra omkring 25 til 40 cm. Da
ribbenene også på store hvaler med
undtagelse af de første er forholdsvis
smalle - smallere end knoglerne i gær
det - drejer det sig ifølge Prof. Dr. W.
Schultz, Kiel, sandsynligvis om stykker
af underkæbeknogler. Disse kan på
store hvaler blive op til 4 og 4,5 m lange.
Ud af et par underkæber kunne man
skære omkring otte stykker, hvorved
ledenden bortfalder som uegnet. Til
hele gærdet ville det være fornødent
med kæber fra omkring otte hvaler
(Wanda Oesau kunne endnu i 1936/37
tælle 60 knoglestykker). Denne konsta
tering, at det højst sandsynligt ikke
drejer sig om ribben men om kæbe
knogler, svarer til en meddelelse fra
Wanda Oesau (s. 308) gående ud på, at
man frem for alt tog knoglerne fra
hage-/kind-partiet med fra de hvaler,
man havde fanget, og i mindre ud
strækning ribbenene; og allerede i 1796
skrev föhringen Chr. E Posselt: »Under
tiden bliver også kæbeknoglerne taget
med... dels fordi der kan blive meget
gode pæle ud af dem. Således ser man
dem her på Föhr ofte anbragt i stakitter
og hække« 7). Et yderligere tegn herpå
er Hans Chr. Petersens oplysning om,
at man tidligere på Rømø talte om
Ka-ben (kæbeben), når man talte om
gærdet i Juvre.
Når man ser på de hvaler, som man
fangede på Peder Andersen Lists tid, så
drejede det sig ifølge kenderes udsagn
mest om grønlandshvaler eller de no-
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get mindre nordkaperhvaler, sjældnere
drejede det sig om kaskelotter. Det
bekræfter håndskriftet »263« også.
Da årstallet 1772 er ridset ind i én af
knoglerne, har Peder Andersen List vel
påbegyndt opstillingen af gærdet i det
te år. Da han imidlertid ifølge angivel
serne i håndskriftet »263« med sikker
hed ikke havde kæbeknogler fra otte
hvaler til rådighed det år, kan han
næppe med det samme i 1772 have
opstillet hele gærdet i sin fulde længde.
Det er sandsynligvis sket lidt efter lidt,
og det er tænkeligt, at også hans sviger
søn Thomas P Thomsen har bidraget
dertil med de ni hvaler, han fangede.
Oversættelse fra tysk:
Anne-Grethe Ildved, Rømø.

Henvisninger
1. Den 6. november 1782 oprettedes en
»afståelses- og forenings kontrakt mel
lem Peder Andersen Leest i Juvre... og
hans ældste datter Kiesten Peders Dat
ter, og hendes vordende ægtefælle Tho
mas Pedersen samme steds«. P. A. List
overlod dem »hans hidtil beboede sjet
tedels part gård... med derpå stående
bygninger, samt alt hvad derudi findes
af mobilier og løsøre, såvelsom kreatu
rer og bæster, kirkestandeiser og begra
velser...« (LA Aabenraa. Retbetjentarkiver bd. 40).
2. Thomas Peder Thomsen havde ved fol
ketællingen i 1801 to sønner og to døtre,
Maren og Kirstine (eller Kjestine eller
Krestina). Sidstnævnte giftede sig med
Niels Thodsen Carl. Aftægtskontrakten
mellem Thomas P Thomsen og datteren
Krestina blev indgået den 24. maj 1820.
Der skulle straks betales 200 rigsdaler og
den ældste søster Maren skulle have 300
rigsdaler. Kontrakten indeholdt, som
det var sædvane, forpligtelsen til at
forsørge forældrene, men også et tilsagn
til Thomas P. Thomsen om »fri tobak og
brændevin til fornødenhed, desuden
holder stavnens besidder dem årlig
hver af dem et får«. - Fæstebrevet som
bekræftede dette ejerskifte, blev først
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udstedt den 25. august 1825 i Kirstines
ægtemands navn, Niels Thodsen Carl.
(LA Aabenraa. Retsbetjentarkiver bd.
38).
Ved folketællingen i 1835 var »Niels
Thordsen Carl« 38 år gammel og blev
betegnet som »Gårdmand«. Han havde
da fire sønner og tre døtre.
3. H. E. Sørensen gengiver i sin bog »Rømøs historie« et fotografi af Niels Thod
sen Carls fire sønner. De hed Carl, Tho
mas, Svend og Martin Nielsen (navne
delene Thodsen og Carl udelod man
ofte). Carl Nielsen var landmand og
havde en gård i Juvre. De tre andre
sejlede som kaptajner, fortæller H. E.
Sørensen og skriver herefter: »Thomas
og Martin Nielsen ejede i fællesskab en
dobbeltgård i Juvre, i dag »Hvalgården«.
Hans Christian Petersen supplerer: »ca.
1900 boede Thomas N. Carl og Martin N.
Carl i hver sin ende på gården. I østen
den boede Thomas.« I grundbogen for
Juvre, bind 1, fol. 83 (i LA Aab.) finder
man tilsvarende følgende protokollering: »Thomas Nielsen Carl eingetragen
24. April 1896, aufgelassen 9. Januar 1903
und eingetragen am 12. Januar 1903«, og
samme sted fol. 324: »Altentheil für die
Eheleute Thomas Nielsen Carl und Jörgeline Carl, geborene Jorgensen in Juvre
auf Römö, eingetragen am 12. Januar
1903.«
4. Oplyst af Hans Christian Petersen, Juv
re.
5. Kommandør Peter Andresen List havde
i syv år styrmand Jan Andresen Leest
ombord; han stammede også fra Juvre
(Rigsarkivet, København: Sørulle 1802),
endvidere i tre år Anders Mikkelsen
Leest, som kun var 7% år gammel, da
han kom til søs; hans far hed Mikkel
Andersen List (sørulle 1804). Peder An
dersen List, Mikkel Andersen List og
Jens Andersen List, som var komman
dør på Hamborg-skibet »De jonge Pie
ter« fra 1774 til 1778, skal have været
brødre.
6. Wanda Oesau: Schleswig-Holsteins
Grönlandfahrt, s. 46ff.
7. Provinzialberichte 1796.
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De danske postskillemønter i
Sønderjylland 1921-22
Af LORENZ JACOBSEN

Problemerne i forbindelse med overgangen
fra tysk til dansk administration i forbindel
se med genforeningen i 1920 var mangearte
de. Et af dem vedrørte overgangen fra tysk til
dansk mønt, som skete den 20. maj 1920.
Dette problem var særligt stort, fordi der både
før og efter genforeningen var stor mangel på
skillemønt i Nordslesvig. Lorenz Jacobsen,
Aabenraa, fortæller her om dette problem, og
om hvordan man søgte at løse det.

Efter fire års krig var det tyske rige i
1918 på fallittens rand, og det tyske
møntsystem var drænet for alle metal
mønter. Under krigen var alle sølv,
kobber og nikkelmønter blevet inddra
get og omsmeltet, og med den voksen
de inflation gik det helt galt. Seddeltrykkemakinerne var blevet startet, og
i december 1919 betaltes der 11,14 mark
for en guldmark. I december 1920 var
kursen 1:17,38 og derefter gik det hur
tigt nedad.
I december 1922 sluttede inflationen
med kursen 1:1.000.000.000.000 eller 1
billion, der kort efter blev omvekslet
med 1 Rentemark. Kort før genforenin
gen stod Nordslesvig derfor uden skil
lemønt.
Som overalt i Tyskland var også
mange nordslesvigske kommuner be
gyndt at udgive egne nødpengesedler.
Her fik de dog en helt anden karakter
end i det øvrige rige, idet de her blev
tosprogede, og tekst og motiver var
udformet som valgpropaganda til den
nationale kamp op mod afstemnings
dagen. Det sidste blev dog kun tilladt
med visse forbehold.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

Den 19. september 1919 besluttede
magistraten i Aabenraa sig til at lade
trykke 100.000 stk. 50 penningsedler.
Den henvendte sig derfor til magistra
ten i Flensborg for at få oplyst, hvordan
man skulle forholde sig. Der fik man at
vide, at man skulle indhente tilladelsen
til udgivelsen hos regeringspræsiden
ten i Slesvig. Denne havde intet imod
udgivelsen, men frarådede at lade sed
lerne trykke. Han henviste dog til
handelskammeret i Flensborg, der
skulle give den endelige tilladelse.
Handelskammeret anbefalede udgi
velse af sedlerne. Kammeret havde
intet imod tosprogede sedler, men det
henstilledes dog at undgå politiske
slagord, da sådanne ville øge nationali
tetskampen i Nordslesvig. Om Broager
sedlerne sagdes det, at det tyske rige
ikke ville finde sig i at blive hånet af
sine kommuner på officielle betalings
midler. Efter sedlernes udgivelse udtal
te kommunekasserer Böckel fra Aaben
raa den 16. april 1920: »Das Bedürfnis
nach Kleingeld ist befriedigt«.
★
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I Danmark var grunden til mangelen
på skillemønt en ganske anden. 11873
var man fra dalermønt gået over til
kronemønt med decimaldeling. Des
uden skiftede man fra sølvmøntfod til
guldmøntfod og benyttede sølv og an
dre ringere metaller til skillemønt.
Samtidig tilsluttede Danmark sig den
skandinaviske møntunion, hvilket dog
senere viste sig at skulle få alvorlige
følger, fordi de tre nordiske nationers
skillemønt blev gyldig mønt i hele
Skandinavien og den danske krones
kurs efter 1920 kom under pari i mod
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Som det er tilfældet ved ho
vedparten af de nordslesvigske
nødpengesedler har også den
ne fra Avnbøl på Sundeved en
dansk og en tysk side, der
hver især belænder national
kulør. Usædvanligt er det
imidlertid - som her - at fin
de samme motiv anvendt af
begge lejre: på den tyske side
den slesvig-holstenske dob
belteg forenet af våbenskjold
og et »up ewig ungedelt«, på
den modsatte, danske side
samme dobbelt-eg men med
en dansk kile drevet ind mel
lem de to stammedele!
Privateje.

sætning til de to andre landes. Det
medførte nemlig en vandring af dansk
sølvskillemønt fra Danmark til Sverige.
1, 2 og 5 Ører blev slået i bronze. 10 og
25 Ører, 1 og 2 Kroner blev slået i sølv. I
tiden 1873-1920 blev der slået følgende
mængder af guld og sølvmønt:
Guld

Sølv

20 kr. til en værdi af 130.969.960 kr.
10 kr. til en værdi af 18.276.090 kr.
2 kr. til en værdi af 13.595.728 kr.
1 kr. til en værdi af 8.627.108 kr.
25 ører til en værdi af 9.583.859 kr.
10 ører til en værdi af 6.352.754 kr.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

Denne møntmængde synes måske at
være tilstrækkelig i forhold til landets
indbyggertal, der kort før 1920 var på
ca. 3.000.000. Men virkeligheden var en
anden. Under krigen 1914-18 steg pri
serne voldsomt, og denne prisstigning
krævede større skillemøntmængde.
Men priserne på råmaterialer til skille
mønt blev derved også mærkbar større
end mønternes pålydende. Det havde
til følge, at en del af sølvskillemønterne
forsvandt i industriens smeltedigler,
før dette blev forbudt ved lov den 31.
maj 1918. Om denne lov er blevet
overholdt, er tvivlsomt. Danmark var
jo tilsluttet den skandinaviske mønt
union, og en del af mønterne forsvandt
derfor i Sverige. Efter 1917 blev der ikke
slået flere sølvkroner, og øremønterne
blev fremstilet i jern og nikkel. Dertil
kom så, at befolkningstallet i 1920 blev
forøget med 165 000 ved Nordslesvigs
genforening med Danmark.
Denne udvikling var Den kongelige
Mønt ikke forberedt på, og man beslut
tede derfor at bygge et nyt og mere
moderne møntværksted i København.
Men dette blev først færdigt i 1923.

Som en foreløbig løsning blev der i
Danmark fra 1914-21 udgivet 1 krone
sedler, der var i omløb til den 31.
december 1928.1 Sønderjylland benyt
tede man i mange kommuner de før
omtalte nødpengesedler, og desuden
benyttede befolkningen overalt i lan
det frimærker som skillemønt. Men
disse blev hurtigt nedslidte og dermed
værdiløse.
Overinspektør Jacob Andersen i Ha
derslev, der var chef for det midlertidi
ge overpostinspektorat i Sønderjyl
land, kom derfor med et forslag om at
lade frimærkerne indkapsle. Forslaget
blev godkendt både af Finansministe 
riet, Nationalbanken og Den kgl. Mønt,
og da firmaet American Tobacco Co.
tilbød at betale kapslerne mod at bagsi
den blev brugt til reklame for firmaets
produkter, var postskillemønten skabt.
Til formålet blev der brugt et rødt 10
øres mærke med Kronborg og årstallet
1920 og et sort-brunt 25 øres mærke
med kong Christian X. Det var forudset
at sætte 500.000 stk. af hver i cirkula
tion, og mønterne måtte kun sættes i
omløb fra sønderjyske posthuse. Mær-

Tobaksrcklamer på bagsiden af postskillemønterne.

neboX
Cigarettes '
Egyptiennes
'
J
J
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kerne blev indkapslet af firmaet A/S
»Postreklamen«. På bagsiderne rekla
merede American Tobacco Co. med
følgende 10 tobaksmærker: Capstan,
Cora, Cremo, Encore, Flag, Melbo,
Mose-Rose, Nebo, Omar og Star.
Det var dog ikke kun i Danmark, at
denne form for skillemønt blev an
vendt, og de danske var lavet med en
fransk frimærkemønt som forbillede.
Fra tobaksfirmaets side blev der se
nere søgt om at få disse postskillemøn
ter i omløb i resten af landet, men dette
blev afslået.
Der blev udsendt 474.234 10 ører og
467.583 25 ører til en samlet værdi af
164.318 kr. Efter indkaldelsen den 30.
april 1922 tilbageleveredes for 123.625
kr. Postvæsenet havde derved en ind
tægt på 40.693 kr.
Ved uddelingen af mønterne i foråret
1922 blev f. eks. udleveret følgende
antal til de fire sønderjyske købstæ
der:

Sønderborg
Aabenraa
Tønder
Haderslev

10 Ører 25 Ører samlet værdi
35100 40898 13.734,50 kr.
31900 38204 12.741,00 kr.
31700 37480 12.540,00 kr.
52694 49686 17.690,00 kr.

Mange af de manglende postskille
mønter er sikkert gået tabt, men de, der
endnu findes, er blevet et godt samler
emne, der idag betales med ret høje
priser. Mange ældre sønderjyder kan
sikkert endnu huske disse postskille
mønter fra tiden kort efter genforenin
gen.
Litteratur
Frederik Mørck: Aabenraas Nødpengesed
ler. Jydske Tidende 10. februar 1980.
Postmuseet i København. Overkontrollør
H. R. Nielsen: Postens Skillemønter.
Meddelelser fra Postvæsenet. Årgang 1922
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Danmarks Kultur Ved Aar 1940, bd. 3, s. 338:
Mønten og Justervæsenet.

Jeppe Madsen Ohlsen
Kunst i Sønderjylland (2)
Af JESPER TOFFT
I Jeppe Madsen Ohlsen (1891-1948) fra
Christiansfeld, finder vi en af de mest
specielle malere fra dette århundrede.
Han var oprindeligt uddannet som
frisør og var bortset fra nogen tegne
undervisning selvlært som kunstner.
Jeppe Madsen Ohlsen fremmaner i
sine billeder fra Christiansfeld og dens
brødremenighed, hernnhuterne, en
dyster og stille verden. Der er en egen
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strenghed i såvel de egentlige motivers
indhold som i gengivelsen af byens
arkitektur. De fleste af hans billeder er
enkelt og stramt opbygget med god
sans for kompositionens balance. Også
farveholdningen er dyster - grå, sorte
og brune farvetoner præger hans vær
ker. Hvis døden ikke ligefrem er i cen
trum i billedet, fornemmer man, at den
lurer lige om hjørnet.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

Begravelse i Christiansfeld, ved Brødremenighedens kirkesal. 57 x 48 cm. Museet på Sønderborg
slot.

Det kneb for Jeppe Madsen Ohlsen
at leve af kunsten, og ind imellem
arbejdede han som frisør og med re
staurering af malerier og antikviteter.
1 1930'erne boede han med kone og
børn i Christiansfeld efter en periode i
Vejle. Det var uden tvivl den rigeste og
mest produktive periode i hans løbe
bane som kunster.
Senere flyttede Madsen Ohlsen til
Snoghøj ved Fredericia, og det be
gyndte at gå ham rigtig skidt. I en tid
havde han endda ophold på fattiggår
den, og sygdom og druk hærgede.
Erritsø Kommune tvangsanbragte
ham på en arbejdsanstalt, men venner
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

hjalp ham senere herfra. Han døde i
1948 - 57 år gammel - i Sejs ved
Silkeborg, nærmest som en glemt
mand.
Mange mennesker, der ser Jeppe
Madsen Ohlsens ofte uhyggelige bil
ledverden, mener, at manden må være
gal, eller gå rundt i en evig dødsfasci
nation. Og opmuntrende eller livsbe
kræftende er der vel heller ingen, der
vil kalde dem, men meget originale og
interessante er de dog. Maleren ønske
de ikke kun at behage. Han sagde selv
herom: »Jeg gør intet i min kunst for at
behage - maler på min egen maner,
uden hensyn til pengevinding. Jeg fø189

På kirkegården, Gudsageren, den herrnhutiske kirkegård i Christiansfeld. Museet på Sønderborg
slot.

1er dette sidste som en pligt (et kald) og
vel ingen kunstinteresseret ville re
spektere mig, om jeg slog ind på forret
ningsmaleriet. Jeg kan godt male fire
landskaber om ugen, sådan ganske
automatisk, og være en holden mand.
Skal jeg lade indsats være indsats og så
bare tjene penge?«
Man har i de senere år fundet fornyet
interesse i Madsen Ohlsens kunst. Der
er afholdt flere udstillinger, foruden at
der er forsket i hans liv og virke. Og
denne klassiske historie indeholder jo
også, at priserne på hans billeder er
steget.
I Sønderjylland kan billeder af Jeppe
Madsen Ohlsen ses på museerne i
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Aabenraa, Sønderborg og især Tønder.
Desuden er der i Christiansfeld indret
tet en mindestue for maleren.
Billederne her giver et godt indtryk
af kunstneren: den uhyggelige kulisseagtige stemning fra brødremenighe
dens særprægede kirkegård Gudsage
ren, og et gadeparti fra byen med den
skrabede og stive klassicistiske arkitek
tur.

Litteratur
J. Mågård: Jeppe Madsen Ohlsen, katalog Museet på Sønderborg Slot, 1980.
J. Slettebo: Jeppe Madsen Ohlsen, (i: Nord
slesvigske Museer, bd. 10, s. 95-107).
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

Apropos - Visby forsamlingshus
Redaktionen er af et par læsere blevet gort
opmærksom på en misvisende billedtekst i
månedsskriftets aprilnummer (s. 110), og
må foreholdt dette bekende sin uvidenhed.
Samtidig hermed kan forfatteren til den
pågældende artikel, Hans Schultz Hansen,
frikendes for ethvert ansvar for fejlen, idet det
er redaktionen, der har formuleret den uhel
dige billedtekst. Den korrekte historie lyder
således:

deseminarium, men efter få års virke
lukkede myndighederne skolen, og frk.
Lindberg blev udvist af Nordslesvig.
Huset stod herefter tomt en årrække
og var faktisk dømt til nedrivning, men
blev købt af doktor Krüger fra Skær
bæk, der var en bror til den bekendte
rigsdagsmand Hans Andersen Krüger
fra Bevtoft. Han brugte huset som
lægebolig til sin død i 1889.
I 1894 solgte hans enke huset til en
kreds af dansksindede i Visby, Daler og
Rørkær, som her indrettede et forsam
lingshus. Af de forsamlingshuse, som i
disse år skød op rundt om i Nordsles
vig, var Visby forsamlingshus nr. 2 i
rækken, og det blev i de mange år frem
mod genforeningen et samlingssted
for dansksindede i et stort område.
Huset fungerer stadig som forsam
lingshus.

Bygningen er opført i 1851 som her
redskontor og tinghus, da herredsfogderiet for Lø herred, Møgeltønder birk
og Ballum birk flyttedes fra Bredebro til
Visby.
Huset indeholdt på første sal en
retssal og to kontorer; nedenunder var
der bolig for arrestforvareren samt otte
fangeceller.
1 1879 foretog preusserne en nyind
deling af retsområderne, og amtsret
tens sæde flyttedes fra Visby til Lø Litteratur
gumkloster. Huset blev købt af frøken P. Feddersen Jensen: Visby Sognekrønike,
Elise Lindberg, der ville oprette en 1946, s. 106-08,114, 126-28,136.
skole for unge piger - en slags lærerin Frederik Høyberg: Gennem 80 år. 1964.
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Set og sket i Sønderjylland
Grænselandskronik
Af HANS G. BOJSEN
Vores kronikør, Hans G. Bojsen, er lektor på
Duborg-Skolen i Flensborg. Han skildrer her
begivenheder i Sønderjylland i årets første
kvartal.
Dette kvartal startede på en glædelig
måde med et mere afspændt forhold
mellem supermagterne end vi længe
har set. Vi tør vel håbe på, at hvad der
end måtte være af utålelig spænding
og strid rundt omkring, så vil denne
ændrede holdning gøre sit til, at kriser
ikke får lov til at eskalere ud af kon
trol.
Vi er så lykkelige, at en kronik om et
kvartal i grænselandet har lov til at
handle om forholdsvis småting.
Jeg vil se på fænomenerne som dan
sker i Flensborg. Så er Aabenraa ikke
mere verdens centrum. Genforeningen
synes helt fuldbyrdet, og en sidste
detalje fra før 1920, det statslige matri
kelvæsen, vil nu blive søgt privatiseret
som i det øvrige land. Det egentlige
grænseland er for mig Sydslesvig. Her
træffer vi de særlige grænselandspro
blemer.
For detailhandlere i Nordslesvig og
for hjemmetyskerne ser det nok ander
ledes ud!

2199 kr.
I hele januar og en uge ind i februar
gjaldt de største avisoverskrifter for
højelsen af prisen på ting, der afgiftsfrit
må føres ind i Danmark. I hele januar
kom enhver af betydning med sit bud
på fremtiden, og ordet »harmonise
ring« føltes ikke mere som et fremmed
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ord. Efter 1. februar var det store num
mer i den lille manege toldvæsenets,
henholdsvise den rejsendes, tolkning
af bestemmelserne...
Hvordan en dansker kommer til at
tage sig ud i denne belysning, turde
være nemt at gætte. En dansker er en,
der er frygtelig optaget af at bære
ølkasser, kartoner med vin og store
mængder chokolade og deodoranter
ud til sin bil. Af og til er der også en med
et TV- eller videoapparat eller en grill.
Min kones damefrisør, en ganske
begavet tysk dame, tolker det på den
måde, at det må være hårdt at være
dansker, lidt i retning af at komme fra
de underforsynede østlande!
For den danske sydslesviger er dette
image pinligt. Hvis man er sikker og
overlegen i sin danskhed (»Hver glans,
hver plet vil jeg bære«), kan man tage
sig overfladiske tolkninger let, men for
mange er det dog lettere at være dansk
i et tysk flertal, når Danmark og dan
skerne har et godt image.
Nok så alvorligt er det med beta
lingsunderskuddet, som set med ud
landets øjne let får Danmark til at se ud
som et uansvarligt styret land. Det var
typisk, at når man i sin tid, da Stolten
berg var ministerpræsident i Kiel, fra
dansk side foreslog noget i lighed med
noget i Danmark, kunne han svare, at
der lånte man jo bare pengene til det uansvarligt selvfølgelig.
Det er dog ikke, fordi man som dansk
sydslesviger kan føle, at alt er godt i
Tyskland. Tværtimod blev man helt
glad over ikke at være ansvarlig for en
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

Danskere. - Hvem ved - måske handler de ud fra
mottoet »Køb dansk syd for grænsen - det giver
arbejdspladser i Danmark« sådan som man
kunne læse i en annonce i Jydske Tidende. Fot.
Ernst Winckelmann/JT.

række tyske »affærer«, som ganske vist
gør D-marken stærkere, men tydede på
en ringe moral, nemlig en, der er til fals
for penge. Lad mig blot nævne bygnin
gen af en giftgasfabrik i Libyen.

Sproget
I Flensborg Avis har der været ført en
debat om sproget, specielt i de danske
skoler i Sydslesvig. Diskussionen har
været ført på et usædvanlig højt ni
veau og har fået mange synspunkter
og facetter frem.
Debatten tog sit udgangspunkt i et
møde, som Dansk Skoleforening af
holdt i Vanderup lidt før jul. Her ud
vandrede en gruppe forældre, fordi
mødelederen fastholdt, at sproget for
indlederne skulle være dansk og dansk
alene.
Min umiddelbare reaktion var til
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

fredshed: det blev for en gangs skyld
slået fast, at den danske skole er en
skole for mindretallet og ikke en alter
nativ skole, hvor folk »udefra« stiller
betingelser. Men typisk! Nogle dage
senere gjorde Flemming Meyer i et
læserbrev opmærksom på de blandede
ægteskaber, hvor den ene part, og i
vore skoler den tyske, mere eller min
dre frivilligt har givet efter. Han mane
de til forsigtighed og mente, at vi skulle
fortsætte med en blød linie. - Så var jeg
ikke længere så sikker!
Jeg skal nu, beklageligt forgrovet,
prøve at referere nogle hovedsyns
punkter.
Alle diskussionsdeltagere synes eni
ge om, med beklagelse, at hjemmesproget eller modersmålet for største
parten af mindretallet er tysk. Dette
tidsskrifts læsere vil kende de histori
ske grunde.
Jan Schøler Nielsen, dansk præst i
Vesterland på Sild, tager et historisk
udgangspunkt: Christian Paulsen
kæmpede i forrige århundrede for, at
folkesprog og dannelsessprog skulle
være det samme, altså dansk, netop for
folkets dannelses, dvs. åndelige udvik
lings skyld. - Skal børnene nu have en
god udvikling, hvor skole og hjem
arbejder sammen, bør undervisningen
i højere grad tage hensyn til de faktiske
sproglige forhold.
Herpå svarer Gunnar Ryge Petersen,
lærer i Agtrup 1946-81: »desværre er
det velbegrundede argument om over
ensstemmelse mellem hjemmesprog
og skolesprog et flertalsargument, der
ofte køres frem for at skyde alle min
dretalsskoler i sænk«. Og i et senere
indlæg: »Hjemmesprogene for de fleste
af mindretallets skolebørn er fortsat
tysk... Men mindretallets skoler bør
stræbe efter at blive så dansksprogede
som overhovedet muligt. Og det gæl
der selvfølgelig alt dansk mindretalsar
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bejde. Ellers har det ingen mening, og
mindretallet vil langsomt grave sin
egen grav.
Det er målsætninger, som aldrig bli
ver helt tilfredsstillet. Men det hidtidi
ge resultat beundrer jeg og er fyldt af
en stille undren over, at det kan lade sig
gøre.«
I samme retning går en leder i »Kon
takt«, der citerer formanden for Syd
slesvigsk Forening, Heinrich Schultz.
Han advarer mod at springe over, hvor
gærdet er lavest og erindrer om, »at
sproget er nøglen til den danske kul
tur«.
Medlem af Skoleforeningens styrel
se, Johann Nissen, peger i »Kontakt« på
forældrenes ansvar, også til at lære sig
dansk, når de sender deres børn i
dansk skole. Han citerer: »(Skole) Fore
ningens opgave er at drive dansk pæ
dagogisk virksomhed for Sydslesvigs
danske folkedel og de med denne sam
arbejdende frisere. Enhver, der tilslut
ter sig foreningens formål, kan optages
i foreningen.« Og han fortsætter: »Vore
skoler er ikke kun sprogskoler eller blot
en form for alternative skoler. De foræl
dre, der har eller har haft deres børn i
vore skoler, og som er sig deres folkeli
ge ståsted bevidst, ønsker, at det skal
blive ved med at være sådan.«
Hertil vil Schøler Nielsen svare: »Ja
men børnene betaler.«
I en kronik i Flensborg Avis peger
Ilse Jacobsen, Sønder Løgum, på rig
dommen ved den virkelige tosproget
hed med dens dobbelte mulighed for
adgang til oplevelser, men rigtignok
også på de pædagogiske problemer.
Hun peger specielt på 1. klasse, hvor
undervisningssproget nu er dansk.
Her vil hun dels have mere tysk ind, og
hun vil have lærere, der behersker det
tyske og er fortrolige med det særligt
»sydslesvigske«. (løvrigt foregår der
forsøgsundervisning med tysk i 1. klas
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se i syv skoler).
Og når alt det er sagt, vil penneføre
ren - lærer på Duborg-Skolen - afslut
tende sige: man forbløffes over, hvor tit
nuværende og tidligere elever udtryk
ker tilfredshed med den danske skole trods det sproglige dilemma.
I forbindelse med sproget vil jeg
nævne en episode fra et helt andet
gebet, men typisk for grænselandets
besværligheder. På Dansk Centralbi
bliotek i Flensborg har der været en
faglig strid mellem ledelsen på den ene
side og det ikke-bibliotekaruddannede
personale, der er organiseret i en tysk
fagforening, på den anden side.
Jeg kender kun sagen fra udtalelser
og referater i Flensborg Avis og kan
derfor ikke tage stilling. På et møde
mellem de implicerede parter, hvor
også tyske fagforeningsfolk var til ste
de, er der åbenbart blevet talt tysk, og
det er faldet nogen meget for brystet.
Men behøver vi virkelig altid at være så
usikre på vor danskhed? Vi bor nu
engang, beklageligvis, i Tyskland og
må have kontakt med myndigheder og
organisationer. For bibliotekarerne som for lærere og præster - kan en
sprogstrid i en lignende situation ikke
opstå. De er nemlig organiseret i den
tilsvarende danske fagforening. Men
deraf kan man selvfølgelig ikke slutte,
at de er »mere danske«.
Denne faglige strid anskuer Karl Ot
to Meyer ud fra en helt anden - en
SSV-politisk - synsvinkel. De tyske
fagforeningsledere har nemlig talt me
get nedsættende om de danske ar
bejdsgivere, og Meyer siger: »Tyskerne
følger alt, hvad vi gør, enten vi bemær
ker det eller ej. Og kan de tage stem
mer, gør de det. Vær derfor på vagt«.
Og med en diskret pegefinger: »Alle
danske organisationer og institutioner
bør være klar over, at også deres arbej
de følges kritisk af den tyske offentligSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

Mon splitflaget stadig vil vaje over den gamle, preussiske marinekaserne i Sønderborg om nogle år?
Ifølge forsvarsforliget skal sergentskolen flytte. Postkort ca. 1930, C. C. Biehl, Gråsten, i Historiske
Samlinger, Aabenraa.

hed.... Glemme må vi heller ikke, at
»Betriebsverfassungsgesetz« og »Per
sonalvertretungsgesetz« også gælder
for vore foreninger og institutioner.«
Og endnu en sprogsag: Det er bekla
geligt, at Vikingemuseet i Hedeby ikke
mener at kunne få plads til danske
tekster ved siden af de tyske, så meget
mere, som de dog har fået plads til de
danske vikinger og deres både.
Glædeligt er det derimod, at det er
landsregeringens »Grenzlandbeauf
tragter« Kurt Hamer, der kritiserer det
te forhold på et møde i Sankelmark (Fl.
A.).
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Sergentskolen i Sønderborg
Den 7. marts sprang der en bombe i
Jydske Tidende: som et led i forsvarfor
liget mellem regeringen og socialde
mokratiet skal Sergentskolen i Sønder
borg nedlægges og flyttes til Odense,
medens garnisonerne i Tønder og Ha
derslev bevares.
Næste dags overskrift i Jydske Ti
dende: Politisk panik. Og det tør nok
siges! Borgmester Winzor (S) i Sønder
borg bruger ord som: politisk ræveka
ge, ja politisk svineri uden sidestykke!
200 faste arbejdspladser! Nordens
grænse mod syd! (JT og Fl.A.)
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sende museumsløsning i Aabenraa for
bysbarnet, den enestående maler Fran
ciska Clausen, ender det dog med, at
samlingen af hendes malerier kommer
til kunstmuseet Trapholt i Kolding. Jeg
beklager, at hendes billeder således
ikke umiddelbart vil kunne give kulør
og glans til den egn, hun selv levede
i.
Imens ligger Tønder og Haderslev
helt musestille.

Franciska Clausen (1899-1986). Hendes billed
samling forlader Sønderjylland.

Og så begynder politikernes tåspids
dans, hvor det gælder om at give de
andre skylden.
Og hvad skal man så mene? Jeg selv
synes i hvert fald, der er stor forskel på
Tønder Seminarium og Sergentskolen.
I det første tilfælde var der tale om en
erhvervsmæssigt svag egn og en mu
lighed for at give kommende lærere
lejlighed til at stifte bekendtskab med
selve grænseegnen med både dansk og
tysk. På Sergentskolen kunne eleverne
også få et stærkt indtryk af alt det, vi
knytter til navne som Dybbøl og Søn
derborg; men da det også kan lade sig
gøre fra Tønder, ville jeg her snarere
lade det komme an på det militærtøkonomiske, alt taget i betragtning,
herunder skyldig hensyntagen til de
arbejdspladser, der går tabt. - Endnu
har jeg ikke set tal på bordet.
En anden flytning fra Sønderjylland:
efter mange forsøg på at finde en pas
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Forud for Dybbøldagen
Det kom til nogle forpostfægtninger i
anledning af 125 året for 1864.
Grunden var, at forretningsføreren
for Det Slesvig-Holstenske Hjem
stavnsforbund Hans-Joachim von Leesen (ham, der for et par år siden vakte
en vis opsigt ved at sammenligne Får
huslejren med en KZ-lejr!) genoptog et
forslag om, at der også skulle være tysk
militær repræsentation ved højtidelig
heden på Dybbøl den 18. april. En
forsonende hånd over de faldnes gra
ve. Fra dansk side har man været helt
enige om at sige nej til et sådant
arrangement, der kun kunne ses som et
kunstigt cirkus. Dertil er 1864 for os
danske for alvorlig en sag. Men von
Leesen behøver ikke at fortvivle. Han
kan bare uden store lader række en
forsonende hånd frem ved at fremme
en sand historisk oplysning uden at
feje for meget ind under gulvtæppet.
Heldigvis synes han at kunne få hjælp
heri af den nye generation, som er på
vej i Heimatbund.
For hjemmetyskerne må 1864 have
været et år af enorm betydning. Begi
venheden vil derfor blive højtidelig
holdt ved en gudstjeneste, hvor en
tidligere grænselandskronikør, dr.
Günther Weitling fra Sønderborg, præ
diker, samt ved en udstilling »Dybbøl historie og arv«, og ved foredrag, hvor
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både tyske og danske synspunkter
kommer til orde.
Påfaldende er et par af de forventede
gæster: prins Friedrich Ferdinand fra
det slesvig-holstenske veteranfor
bund. For tyskerne står han nok som
repræsentant for kammeratskab i sejr
og nederlag. Vi andre udenfor tænker
jo mere på Værnemagten som Hitlers
lydige og effektive instrument, med
eller mod den enkeltes gode vilje. En
anden invitation går til Otto af Habs
burg. Mon det er som repræsentant for
det Østrig, der var med til at sejre i
1864? Eller for det Østrig, der i 1866
tabte de vundne landsdele til den tidli
gere våbenbroder Preussen? Eller
kommer han bare som det, han er mest
kendt for: en rigtig gammeldags reak
tionær?
Nyt fra Kiel
Det var lidt syrligt om fortiden. Men
historien står jo ikke stille. I dagene
18.-19. januar besøgte den besøgte den
slesvig-holstenske ministerpræsident
Björn Engholm København. Samta

leemne var selvfølgelig samarbejdet
hen over grænsen. Som sædvanlig om
Flensborg Fjord, men også om et tek
nologicenter mellem Tønder og Nibøl.
Endvidere om en koordinering af Søn
derjyllands Amts og Slesvig-Holstens
anstrengelser for at skaffe udviklings
midler fra EF, f. eks. til elektrificering af
jernbanen mellem Hamborg og Oden
se. Forbundsbanerne er ikke særlig
interesseret, og Slesvig-Holsten føler
igen med rette, at den nordlige del af
Forbundsrepublikken bliver ladt i stik
ken.
Interessant var Engholms advarsel
mod, at udviklingen i stigende grad
rykker sydpå, både kulturelt og økono
misk. Han og Schlüter var enige om, at
alle landene langs Østersøen, der hi
storisk og kulturelt har meget tilfælles,
må gå sammen for »at danne en mod
vægt til påvirkningen fra syden« (JT).
Også CDU-oppositionen i Kiel så en
åbning mod Skandinavien som noget
positivt - og vel nødvendigt.
På mig virkede det, som om man
under vort Europakort kunne ane kon

To trafikministre afslører den 8. februar de stjernekransede skilte, der skal styrke bevidstheden om vor
EF-identitet. Fot. Karin Riggelsen/JT.
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turerne af den gamle Helstat fra før
1864.
Det er i samme ånd, når det tyske
mindretals parti »Slesvigsk Parti« vil
gøre en indsats for de europæiske in
teresser og især for et bedre samarbej
de hen over grænserne (JT).
Som et andet tidens tegn har Syd
slesvigsk Forenings Flensborg By- og
Flensborg Amt-afdelinger vedtaget at
invitere den slesvig-holstenske mini
sterpræsident med til deres friluftsmøde. Nogen er dog mod denne beslut
ning, bl. a. ældre mennesker med en
god hukommelse.
Den 14. februar var en mærkedag for
nogen afos. Da vedtog landdagen i Kiel
med socialdemokraternes (SPD) og
Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSV)
stemmer mod de kristelige demokrater(CDU) at indføre kommunal valgret
for udlændinge, der har boet i For
bundsrepublikken i fem år, og som har
statsborgerskab i lande, der indrøm
mer tyskere valgret. Det betyder, at ud
af 75000 udlændinge får 5000 danske og
1500 andre udlændinge valgret (JT),
men typisk gælder valgretten f. eks.
ikke de mange tyrkere.
Dermed er sagen dog ikke afgjort.
CDU/CSU i Bonn har indbragt klage
for forfatningsdomstolen i Karlsruhe.
De påstår, at loven strider mod forfat
ningen, der siger, at regeringen udgår
fra »folket« og folket er ifølge dem
ensbetydende med statsborgere. - Vi
får se, intet er sikkert!
Også fra modsat side er loven blevet
kritiseret, men for at være racistisk,
idet ikke alle udlændinge er med.
Regeringsskiftet i Kiel har også på
anden måde bragt røre. Man er her ikke
så lykkelig - eller demokratisk - som i
Danmark, hvor skolelove, hvad enten
de er gode eller dårlige, bliver gennem
ført med et rimeligt bredt flertal. Nu
melder spørgsmålet sig: vil regeringen
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prøve at indføre en form for enheds
skole som afløsning for det nuværende,
fra gammel tid stammende tredelte
skolesystem?
Regeringen synes at gå meget, me
get forsigtigt til værks, for det er i
vælgermæssig henseende en meget
varm kartoffel, og utålmodige inden for
regeringspartiet kunne sikkert nok
tænke sig at lade SSV agere spyd
spids.
Da sagen er aktuel nu, har der inden
for mindretallet været afholdt en ræk
ke møder, som dels har haft oplysende
karakter, dels har tjent det formål, at
mindretallet skulle prøve at finde sine
egne ben: hvordan skal SSV stemme,
når det gælder flertalsbefolkningens
offentlige skoler, og hvordan ønsker vi
vor egen mindretalsskole, der ikke kan
betragtes som et isoleret fænomen,
men altid, af forældre og arbejdsgivere,
vil blive sammenlignet med den offent
lige skole og også vurderet på det
grundlag.
En bred debat inden for mindretallet
af dette centrale emne må hilses meget
velkommen.
Lidt statistik ved årsskiftet
Grænsehandelen androg i 1988 2-3
milliarder kr (JT).
De mest populære navne i Flensborg
er Jennifer og Daniel.
Militæret er den største ordregiver
(altså økonomisk!) i Flensborg-Slesvig
Amt.
88 millioner rejste ind og ud ved
grænsen i 1988 (F1.A.).
1,9 millioner rejste ind via Sønder
borg havn og 825.000 via Gråsten. Danfoss har nu ialt produceret 50 millioner
oliefyrsdyser og 100 millioner kom
pressorer (det er hjertet i et køleskab).
23 sønderjyder har bestået eksamen
i historie og dermed den første univer
sitetseksamen i Sønderjylland (JT).
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Der er 250158 sønderjyder (JT).
Elevtallet i Sønderjyllands folkesko
ler er i løbet af 10 år faldet fra 36133 til
29213 (JT).
Antallet af elever i de tyske privat
skoler er fra 2,9% i 87/88 steget til 3,0% i
88/89 (DN).
Sønderjyllands Amts tilskud til kul
tur er siden 1970 vokset fra 950.000 kr.
til 25 mill.kr.
»Arbejdsmarkedet i Flensborg: håbet
kommer nordfra«. 25 skandinaviske
virksomheder henvendte sig i 1988
(om oplysninger). 110 virksomheder i
Flensborg er overvejende danskejede
(Fl.A.).
De danske skoler modtager fra lan
det Slesvig-Holsten 42,4 mill. DM om
året. (FL.A.).
Den slesvigske Kvindeforening har i
løbet af 32 år solgt 32.000 modeller (til
syning).

Personalia
Den 10. januar meddeler finansmini
ster i Bonn, Gerhard Stoltenberg, at
han vil træde tilbage som partiformand
for CDU i Slesvig-Holsten. Det er en
beslutning, der vækker tilfredshed
mange steder, også i danske kredse.
Han var i sin tid som ministerpræsi
dent 1971-83 kendt som en nærmest
uforsonlig modstander af danskheden,
og han trak CDU i samme retning. Han
fik valgloven ændret (til et lige antal
landdagsmedlemmer), så det danske
mandat ikke skulle få indflydelse ved
regeringsdannelse, og han var mod
øgede tilskud til det danske arbejde.
Med Uwe Barschels tiltræden i 1983
blæste der straks en mildere vind.
Den 28. febr. fratræder Knud Fanø
sin stilling som rektor ved DuborgSkolen (1962-89). Dansk Skoleforening
har som hans efterfølger blandt 27
ansøgere valgt Erik Jensen, der hidtil
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har været rektor ved Viby Amtsgym
nasium. - For kronikøren er-det be
mærkelsesværdigt, at Duborg-Skolen
endnu aldrig har haft en sydslesviger
som leder.
Den 25. marts døde Torben Glahn,
overbibliotekar ved Dansk Centralbi
bliotek i Flensborg 1946-70.
Den 31. marts fratræder konsul Hol
ger Knudsen, Dansk Generalkonsulat
1957-89. »Man vil nok i mange dansk
sydslesvigske kredse savne denne stil
le, venlige iagttager af det danske liv i
vor landsdel«.(Fl.A.).
Forkortelser: Fl.A. - Flensborg Avis, JT Jydske Tidende, DN = Der Nordschleswiger.

På sin første skoledag får man syd for grænsen
altid et stort kræmmerhus med godter. Så det fik
Duborg-Skolens nye rektor, Erik Jensen, også.
Pot. J. P. Meyer/PIA.
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Det Guddommelige Spil
- en forestilling om Guldhornene
Af ARNE AABENHUS

»Det Guddommelige Spil - en forestilling om
Guldhornene« opføres i Schackenborg Slots
park i dagene den 5.-9. juni 1989 i anledning
af 350 året for Kirsten Svendsdatters fund af
det første guldhorn. Teksten er skrevet af
Gunnar Iversen, instruktør er Thomas Howalt og koreograf Peter Røscke. Fra Sønder
jysk Forsøgssene, der står bag spillet, fortæl
ler Arne Aabenhus, Gråsten, om spillet og
sætter det ind i en større sammenhæng.
Der fandtes forhen en dansk tradition
for »Hjemstavnsspil«, spil der oftest
gav et romantisk billede afen overleve
ret myte eller en historisk hændelse
knyttet til den lokalitet, spillet vistes i.
Som regel var der tale om mere folklo
reprægede syngespil opført af sang
foreninger, folkedansere, højskoler osv.
Det var typisk sommerspil i fri luft. I
Nordslesvig betød sådanne spil sam
men med »dilettanten« en del for spro
gets røgt og pleje i »udlændighedsti
den«.
Genren ændredes i 1930'erne. Med
større vægt på tekstens dramaturgiske
og forestillingens kunstneriske kvalitet
skabte Just Thorning med »Fruen på
Gram Slot«, »Hellig Anders«, »Hus
mandsspillet« o.a. en række spil, der
dels knæsatte amatørbegrebet, dels
sigtede mod - i tæt samarbejde med
forstander E. Hagelsø, Vojens Ung
domsskole - at lade amatørteatret være
led i bestræbelserne for at skabe et
kulturelt værn mod den truende nazis
me.
Det, vi i dag kalder egnsspil, er en
videreudvikling af sådanne spil. De er i
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endnu højere grad udtryk for lokal
samfundets stillingstagen til forhold i
det omgivende samfund. Grunden
hertil kan - måske ubevidst - søges i en
vis frustration over, »at den tekniske og
administrative udvikling frem mod
større enheder medfører en øget af
stand mellem den enkelte borger og de
steder, hvor beslutningerne om hans
løn og levevilkår træffes. En afstand,
der synes at virke lammende og bloke
rer evne og vilje til tovejskommunika
tion i den del af kulturlivet, der berører
lokalsamfundet«, hedder det i en an
søgning til Kulturministeriet om støtte
til teaterprojektet »Hvorfor er Højer
sådan en køn lille by«, vist på Kiers
Gård i 1978.
Nordisk Amatørteaterråd opfangede
midt i 1970'erne sådanne signaler i flere
nordiske lande og arrangerede en kon
ference om »Teatret i Lokalsamfundet«
i Lom/Skjåk kommune, kendt for sit
rige og varierede norske kulturliv. Kon
ferencen blev skelsættende ved at sæt
te pejlemærker for det egnsspil, vi
kender i dag. Den inspirerede direkte
til »Norbergspillet«, der lagde grunden
til de svenske arbejderspil, til »Brand
spillene i Viborg« og til førnævnte spil
på Kiers Gård, hvor dramatikeren Kai
Nissen tog ophold for gennem tre må
neders samarbejde med beboerne at
skabe forestillingen.
Sidenhen er det blevet til mange
egnsspil i landsdelen. Bedst kendt er
måske »Teglværksspillet«, der sammen
med udstillingen på Museet på Søn
derborg Slot blev teglværksprojektets
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Århus Universitet: »De 138 spil med ca.
8.500 medvirkende er formentlig uoffi
ciel verdensrekord med hensyn til an
tal spil i forbindelse med en enkelt
begivenhed.«
Til trods for at der ikke var egentlig
stavnbånd i Sønderjylland, blev der i
amtskommunen opført ni spil med me
re end 700 medvirkende.
Et karakteristisk træk for mange af
spillene var, at de mere omhandlede
samfundsudviklingen gennem de se
neste 200 år end selve ophævelsen af
Stavnsbåndet - en del af spillene satte
tilmed focus på landbrugets situation i
»Dagens Danmark« - og på dets vilkår i
EE
★

Gengivelse af billederne på det horn Kirsten
Svendsdatter fandt. Efter C. C. Rafn.

billedside og sikkert medvirkede til at
inspirere de kræfter, der påtog sig op
rettelsen af et sønderjysk teglværksog industrimuseum i de bygninger, der
var spillets kulisse.
Sommeren 1988 blev dog noget gan
ske særligt set i egnsspil-sammenhæng. Landboorganisationeme fandt,
at egnsspillet var interessant som bil
ledside og formidler af synspunkter i
den festivitas, 200-året for Stavnsbån
dets ophævelse gav anledning til. Det
milliontilskud, de betroede Dansk
Amatør Teater Samvirke at fordele til
»stavnsbåndsspil«, medførte en lang
række sådanne spil. I sin publikation
»Stavnsbåndsspil 1988« (Teaterforlaget
Drama, 1988) skriver John Andreasen,
lektor på Dramaturgisk Institut ved
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»Det Guddommelige Spil« er også et
egnsspil: Lokalbefolkningens bestræ
belse for at skabe en billedfortælling ud
fra Guldhornenes indpunslede figu
rer.
Siden lægen og oldforskeren Ole
Worm (1588-1654) i 1641 skrev »De
aureo Cornu« (Om de gyldne horn) og
lavede den ældste tegning, vi kender af
det første Guldhorn - det Kirsten
Svendsdatter snublede over hin 20. juli
1639, da hun var på vej fra Østerby til
kniplingskræmmeren i Møgeltønder har snesevis af videnskabsmænd og
lægfolk gisnet om, hvad hornene for
tæller. »Ek hlewa-gastir holtijar horna
tawido« (Jeg Lægæst, holtingen. gjorde
hornet) står der på det andet horn, det
horn Erik Lassen fandt i 1734, og den
runeindskrift daterer hornene til ger
mansk jernalder o. 400-450.
Navnet Lægæst kan i øvrigt tydes
som »den fremmede, der har fået be
skyttelse«. Det giver måske et spor:
Den hellenistiske Mithra-kult fik fod
fæste i den romerske hær o. 100 e. kr.
Kulten var kun for mænd, og de indvie
de gennemgik syv grader (det første
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horn har billeder i syv ringe) og opta dets overforbrug af de globale ressour
gelsen i disse grader foregik ved en cer - den dermed følgende selvde
række indvielser, der bestod af hårde struktion på grund af nedbrydning af
prøvelser. De førte op til den sidste og ozonlag etc. - må besinde sig, og som
afgørende: den indviede skulle dø for Guldhornene fortæller det, gennemgå
derefter at blive genfødt til et nyt og de nødvendige »prøvelser«, der fører til
evigt liv. Det opnåedes gennem et ændret holdning - til overvindelse af
symbolsk drab udført af Pater Patrum, vore jeg-centrerede værdimål.
der repræsenterede guden Mithra.
»Det Guddommelige Spil - en fore
Denne »selvofring« er afbildet på beg stilling om Guldhornene« føjer sig såle
ge Guldhorn (jfr. også Balders død).
des smukt ind i rækken af vor tids
Mithra-kulten blev o. 400 e. Kr. for egnsspil: Det har et lokalt forankret
budt af kristne kejsere, men dyrkedes budskab til det omgivende samfund,
hemmeligt af det romerske aristokrati, og budskabet bæres frem af medvir
også - og måske især - i Romerrigets kende først og fremmest fra Møgeltøn
grænseegne, der ikke lå fjernt fra dan der og Tønder, men derudover også
ske strande.
Agtrup, Branderup, Burkal, Bylderup,
Det er da dramatikeren Gunnar Iver Gråsten, Hanved, Hjordkær, Højer, Jejsens gæt, at Guldhornenes figurer af sing, Kidding, Kliplev, Løgumkloster,
spejler en forbindelse mellem Mithra- Nr. Hostrup, Rinkenæs, Skærbæk,
og Odinkulten, således som vi oplever Tinglev, Todsbøl og 0. Højst - alt i regi
den i Baldermyten. Dette gæt giver af Sønderjydsk Forsøgsscene, der har
»Det Guddommelige Spil« dets form og fået fuld opbakning og betydningsfuld
dets indhold. Det bliver til en drøm om, støtte af Tønder Kommune og en ræk
at det splittede nutidsmenneske med ke fonde.

Byggeskik og byggestil

Christian Kaatmann: Byggestil og byggeskik nationale strømninger i sønderjysk arkitektur
1850 - 1940. Udgivet af Institut for grænsere
gionsforskning, 1988. 125 s., ill. Pris: 95 kr.
Perioden 1850 - 1940 var stærkt præget af
den nationale kamp, og var i høj grad de
store omvæltningers tid for Sønderjylland.
I bogen »Byggestil og byggeskik« skildrer
Chr. Kaatmann denne periode ud fra en ny
synsvinkel, idet han beskriver tidens arki
tektur i sammenhæng med den national
politiske udvikling.
Bogen indledes med en kort gennem

202

gang af arkitekturens stiludvikling i tiden
1850 - 1940. Gennemgangen er meget kort,
når man betænker, at den behandlede pe
riode også inden for arkitekturen, nationalt
som internationalt, er præget af store om
væltninger, og omfatter så diametralt mod
satte stilretninger som historicisme og
funktionalisme.
Arkitekturen og den samtidige nationale
kamp beskrives i fire hovedafsnit. Første
afsnit omhandler dansk politik og arkitek
tur i Sønderjylland i tidsrummet 1850 - 64,
andet afsnit beskæftiger sig med tiden fra
1864 frem til 1910, mens de to sidste afsnit
henholdsvis beskriver den tyske og den
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-89

danske hjemstavnsstil og hjemstavnsbe
vægelse i tiden 1900 - 1940.
Forfatteren har hovedsagelig koncentre
ret sig om det offentlige byggeri og de
nationale organisationers bygninger, men
omtaler dog også en del privatbyggeri,
hvor dette kan underbygge iagttagelserne
ved det offentlige byggeri.
Bogen er rigt illustreret, idet der stort set
er billeder af alle omtalte byggerier, dog
kunne udvægelsen og gengivelsen ofte
have været bedre. De mange illustrationer
er en klar fordel for forståelsen af de skif
tende tiders stiltræk.
I kraft af de detaljerede beskrivelser af
det anvendte formsprog og baggrunden
for dette, især godt beskrevet vedrørende
hjemstavnsstilen og - bevægelsen, vil bo
gen kunne medvirke til en større forståelse
og interesse for periodens arkitektur.
Det kan imidlertid undre, at udgangs
punktet for bogen har været at sammen
holde den nationalpolitiske udvikling med
arkitekturens formsprog, når konklusionen
stort set bliver, at der faktisk først i slutnin
gen af perioden er tale om byggeri med et
tydeligt nationalpræg.
Chr. Kaatmann påpeger bl. a., at arkitek
turen fra omkring århundredskiftet, som
senere opfattes som, »typisk tysk«, i virke
ligheden blot var tidens stil, og at den af
samtiden blev opfattet som moderne og
frigjort fra de foregående årtiers stilefterlig
ninger.
Det er klart, at der i de forskellige perio
der blev bygget i tidens stil, men alligevel
var der ofte nationale forskelle, omend den
i enkelte tilfælde måske kun kom til udtryk
i detaljerne. Denne forskel kan skyldes
mange forhold, som f. eks. forskelle i bygge
lovgivningen, arkitektuddannelse, udbud
af byggematerialer m. m. F. eks. betød en
detalje, som de tyske bygningsmyndighe
ders krav om større rumhøjde i husene,
også en forskel i arkitekturen nord og syd
for grænsen, selvom stilen var den samme.
Det samme ses iøvrigt i dag, hvor der
ligeledes bygges i tidens stil, men hvor der
absolut også er forskelle på byggeriet nord
og syd for grænsen, hvilket bl. a. skyldes de
førnævnte forhold.
Henrik Gram
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Lidt om alt - (for) kort fortalt

Jørn Buch, Preben Sørensen og Ernst Vollertsen:
Hedeby. Slesvig. Dannevirke. Udgivet af Amts
centralen i Sønderjylland, Aabenraa 1989. 28 s.,
ill. Pris: 32,80 kr. Ekspedition: Amtscentralens
Pædagogiske Information, Birkelund 1, 6200
Aabenraa.
Det er en god ide af Amtscentralen at ville
behandle tre emner med så nøje indbyrdes
sammenhæng i ét og samme hefte. Når
tekst og illustrationer med en stor informa
tionsmængde samtidig skal finde plads på
et meget begrænset sidetal og i en form, der
gør materialet egnet til brug i undervisnin
gen, må forsøget også betegnes som ganske
ambitiøst og krævende.
Afsnittene om Hedeby (12 s.) og om
Danevirke (8 s.) er de mest forskningsnære.
De rummer begge både forskningshistorie
og -debat. Der er også blevet plads til
uddrag af samtidige skriftlige kilder, rede
gørelser for de arkæologiske undersøgelser
og for, hvad der i dag er at se af fortidsmin
derne i terrænet og på museer, samt - især
for Danevirkes vedkommende - den be
tydning de er blevet tillagt i senere perio
der. Så det er ikke småting, vakse elever vil
kunne hente her. Til gengæld kræves der af
dem en ganske høj grad af interesse for
emnerne, koncentrationsevne og bag
grundskendskab til især perioden fra 700tallet til 1200-tallet - et kendskab, der kun
sporadisk formidles i heftet selv.
Omfanget af Slesvig-afsnittet (4 s.) kan
næsten kun resultere i en noget stedmo
derlig behandling af denne bys historie.
Slesvig som Hedebys afløser i fjernhande
len, som kirkeligt centrum, som grænseby
og hertugernes residens, som fiskerby, som
nationalt tvedelt samfund op til vore dage
- det er imponerende nået på fire sider.
Men det bliver nødvendigvis meget kalej
doskopisk, og de nævnte krav til brugerne
skærpes tilsvarende - især kravet om et
bredt kendskab til hertugdømmets histo
rie. En større koncentration om den tidlige
middelalder kunne have givet mulighed
for en grundigere behandling af Slesvigs
rolle i fjenhandelen og som grænseby Fortsættes side 206.
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Det sker Indenfor de sidste 20 år er vores
En jernalderlandsby i Guderup
At finde en tomt af et »typehus« fra viden om jernalderens landsbyer for
jernalderen er ingen sensation: det er øget eksplosivt. Vi kender i store træk
sket så mange steder. Det bemærkel udviklingen af de midt- og vestjyske
sesværdige er, at typen nu for første »flytte-landsbyer«. Den indhegnede
bebyggelse er med en eller to genera
gang er dukket op på Als.
I marts 1989 undersøgte Haderslev tioners mellemrum blevet revet ned og
Museum rutinemæssigt et 600 m2 stort bygget op igen i nærheden.
Men som vanligt er, har ny viden
område i Guderup, før det skulle byg
gemodnes. Der var tidligere fundet fremkaldt nye ubesvarede spørgsmål:
potteskår på stedet, men nu afdække f. eks. over hvor stort et område denne
de vi en del af et gårdsanlæg fra ældre skik med at flytte har været i brug, og
romersk jernalder (0-200 e. kr.).
om det er etniske eller erhvervsøkono
Hovedhuset var øst/vest-orienteret, miske ændringer, der giver sig udslag i
14 m langt og 6 m bredt. Det havde en 1 en ændret landsby-organisation eller i
m bred indgang midt i både nord- og konstruktionen af husene. Med fortsat
sydvæggen. Ydervæggen kunne ses te undersøgelser i Guderup vil det
som en delvis bevaret væggrøft. Taget sikkert være muligt at løse nogle af
har været båret af to rækker stolper disse spørgsmål - og så igen være
inde i huset. Mod vest var der 2x5 tvunget til at stille nye.
stolpehuller med mellemrum svarende
Anna-Elisabeth Jensen
til en kos bredde, altså en stald til 10
kreaturer. Mod øst var der antagelige
beboelse med plads til ildstedet mel
lem de fire tagbærende stolper. Ind
gangene var markeret af to par stol
per.
Foruden hovedhuset og to staklader
fandt vi gruber, hvor der har været
gravet 1er til klining af husenes vidjeflettede vægge. Bagefter er gruberne
blevet fyldt op med affald: potteskår
fra ituslået husgeråd og slagteaffald i
form af dyreknogler. Bodil E. Bratlund
på museet på Gottorp Slot har analyse
ret indholdet af en af grubene. Der er
knogler af en lille bitte kalv, et ungt
kreatur og en gammel ko, af et bette
svin og af et ungt får. Knoglerne er så
godt bevarede, at man kan se snitsporene fra slagtningen. Det betyder, at
det vil være muligt af undersøge slag- Udgravningsplan af jernalderhuset
fra Guderup.
temetoderne i landsbyen.
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på de nordslesvigske museer
hele juni

Museet på Sønderborg Slot
Keramik
Et udvalg af museets lertøjssamling vises i anledning af
Keramikfestivalen i Sønderborg.

til primo sept.

Kniplinger
Udvidelse af den faste kniplingeudstilling.

til primo sept.

1864 i samtidens billeder
Udstilling i anledning af 125-året for den første gennemfotograferede krig.

Aabenraa Museum
16. juni til 13. aug. Tradition i dansk kunst
Malerier udvalgt fra samlingerne i Sønderjyllands Kunstmu
seum viser den særlige tradition, der stadig er levende i dansk
kunst - i modsætning til de moderigtige, internationale
stilstrømninger. Arr. af Aabenraa Kunstforening.

til 29. okt.

8. juli til 27. aug.

til 18. juni

Midtsønderjyllands Museum, Gram
Dinosaurer
Udstilling om dinosaurerne og de over 100 mio. år, hvor de
dominerede dyrelivet på landjorden. Produceret af Geologisk
Museum i København (se omtalen i månedsskriftets april
nummer, s. 124).

Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
Vorbilder - Nachbilder
Yngre østtyske kunstnere viser malerier og grafiske arbejder,
der er parafraser over kendte malerier fra verdenskunsten.
Arr. i samarbejde med Kunstzentrum, Berlin.
Haderslev Museum
The American Quilt
Udstilling af tæpper fra USA i nybyggernes traditionelle
teknik fra perioden 1840-1930. Arr. af »The American Quilt«.

25. juni til 6. aug. Guld og sølv
Seks nutidige danske guld- og sølvsmede udstiller eksperi
menterende arbejder i de ældre metaller, kombineret med
andre materialer. Arr. af Haderslev Kunstforening.
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Fortsat fra side 203.

netop det, der giver sammenhængen med
heftets øvrige emner.
Begrænsningens kunst er vanskelig, men
specielt når det gælder undervisningsma
teriale også nødvendig. For mig at se ville
dette hefte have vundet ved at have været
strammere styret af nogle indledende over
vejelser enten hos Amtscentralen eller
blandt forfatterne:
1) Hvem er det skrevet for? Er det kun for
de ældste klassetrin (dette nævnes ikke,
men antydes af tekstens sværhedsgrad)?
Eller er det især klasser, der planlægger et
besøg i området? Eller er det for dem, der
gerne vil orientere sig om kildematerialet
og forskningen indenfor emnerne?
2) Hvordan skal udvalget af kendsger
ninger og synspunkter og præsentationen
af dem være styret af overvejelserne under
pkt. 1)?
Med dette hefte foreligger der på pris
værdigt begrænset plads et meget informa
tionsmættet materiale (nogle af illustratio
nerne informerer dog for lidt i forhold til
deres størrelse). Men det stiller store krav
til styring fra lærerens side og forudsætnin
gerne hos eleverne at få uddraget det
maksimale udbytte af det: nemlig det, som
klassen har brug for i sin egen sammen
hæng.
Anker Thygesen
Lokalhistoriske skrifter
I den sidste tid er der udkommet en del
lokalhistoriske skrifter, som kort skal præ
senteres her.
De lokalhistoriske skrifter fra foreninger
og arkiver på landet beskæftiger sig natur
ligt nok med landbruget både i ældre og i
nyere tid. Det man som læser hæfter sig
ved, er de meget store forandringer, som er
sket, og som kommer mere eller mindre
klart til udtryk i skrifterne.
Da kongen bød - Lysabild sogn 1788. Udgivet af
Lysabild sognehistoriske Forenings Forlag 1988.
24 sider, ill.
Dette hæfte er endnu en frugt af stavns
båndjubilæet sidste år. Viggo Vandkjær
Thomsen skildrer sognet omkring år 1788
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og fortæller om sognets skoler i 1788, mens
H. J. Hansen skildrer de nye tider på
grundlag af jordebogen fra 1786, og Jacob
Lind bl.a. har nogle betragtninger over
tiden der fulgte - ikke mindst de mange
forandringer, der er sket i de 200 år siden
da.
Lokalhistorisk Forening for Hørup sogn.
Årsskrift nr. 7, 1989, 32 sider, ill.

Dette årsskrift har som tema »folk og hæn
delser i Hørup sogn« og kommer vidt
omkring - måske lidt tilfældigt - inden for
sognet med ikke mindre end 15 små artik
ler, alt samlet af Hans Th. Tækker. Bl.a. er
der et par artikler omkring Hørup sogns
Sangforening og dens grundlægger Jørgen
Nielsen fra Majled.
Fra Skærbækegnens fortid, nr. 3, 1989, 24 sider,
ill. Ekspedition: Skærbækegnens Museum.

Tredje hæfte i dette lokalhistoriske skrift
handler udelukkende om Skærbæk An
delsmejeri, der fyldte 100 år i 1986 og blev
nedlagt i 1988! H. E. Sørensens beretning
om mejeriets historie er kyndig og velskre
vet, og han følger udviklingen helt op til
lukningen den 30. dec. 1988. H. E. er selvføl
gelig heller ikke bange for at knytte nogle
kommentarerer til den aktuelle sitaution
for det danske landbrug i almindelighed og
andelsbevægelsen i særdeleshed. Det er
god og solid lokalhistorie med et perspek
tiv ud over nutiden. - Hæftet er som
sædvanligt smukt trykt og med gode illu
strationer.
Ensted Sogns Lokalhistoriske Forening.
Aarsskrift 1988-89, 29 sider, ill.

Årsskriftets væsentligste artikel er en skil
dring af Sdr. Hostrup fra ca. 1880 til 1956,
skrevet af Jørgen Schmidt Østergaard i
1956. Den gennemgår hus for hus lands
byens udseende og de ændringer, som er
sket her i dette århundredes første halvdel.
Man kunne godt have ønsket sig nogle
illustrationer til orientering og støtte ved
læsningen.
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Brudstykker af Bedsted sogns historie. Nr. 13,
med tillæg. Samlet, bearbejdet og udgivet af
Henning Haugaard. 36 + 28 sider, ill. Ekspedi
tion: Henning Haugaard, Enevold Sørensensvej
9, 6000 Kolding.

Dette hæfte indeholder et par artikler om
den tyske skole i Terp, mens hovedparten
er viet landsbyen Gravlund, dens gårde og
deres historie. Desuden er der en fortegnel
se over »Belæste sønner fra Bedsted sogn«,
hovedsagelig præster og læger. Tillægget
bringer to erindringer fra Gravlund, samt
den tyske lærer Huths erindringer fra hans
tid som lærer i Terp tyske skole. Hertil
knytter sig en fortegnelse over den musi
kalske lærers værker. Henning Haugaard
har hermed - med bistand fra mange i
sognet - udgivet ialt ca. 600 sider om sit
fødesogn - en flot præstation.
Efter at have læst og gennemgået disse
hæfter om landbrugssamfundet er det for
friskende at konstatere, at der også skrives
om andet end landbrugets historie.

Fortid og Fremtid. Nr. 1, 1989. Udgivet af
Arbejderbevægelsens Sønderjyske Landsforening.
Ekspedition: ASL, H. P. Hanssensgade 12, 6200
Aabenraa.
Første nummer af anden årgang indehol
der bl.a. interview med tre af de russiske
krigsfanger (eller efterkommere heraf), som
blev i Sønderjylland efter Første Verdens
krig, samt uddrag af erindringer af Metta
Luise Steinmetz og af Nicolai Büchert fra
Hanved, der var efterkommer af indvan
drede »kartoffeltyskere«. Det aktuelle pro
blem »indvandrere« sættes her i historisk
perspektiv.

/. Bjerregaard Lauritsen: Indre Mission i Nord
slesvig 1886-1920, 51 sider, ill., samme: Indre
Mission i Nordslesvig. Missionærer og kolportø
rer, 119 sider, ill.
Tidligere indremissionær J. Bjerregaard
Lauritsen har sat sig for at samle et meget
spredt stof om de indremissionærer, som
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havde deres virke i Nordslesvig før 1920.
Som baggrund herfor gengiver han i det
første hæfte et uddrag afen dansk oversæt
telse af Carl Matthiessens skildring af Indre
Mission i Nordslesvig fra 1912, men udgi
velsens største værdi ligger i det andet
hæfte, hvor der er samlet oplysninger om
34 indremissionærer, stykket sammen
mange forskellige steder fra, bl.a. fra Sæde
kornet og andre skrifter udgivet af Indre
Mission. Også fremstillinger, bl.a. af kirke
historikeren Jens Holdt er benyttet, lige
som der er gengivet forskelligge opbyggeli
ge indlæg af flere af de omtalte missionæ
rer. I de fleste tilfælde er kilden heldigvis
angivet. Der bringes endvidere et billede af
hver person, oftest fremskaffet fra familien.
Foruden at sætte et minde over disse
mænd har værket stor værdi ved at samle
et omfattende stof til belysning af Indre
Missions historie.
hf

Tidsskriftet Nordfriesland i ny form
Tidsskriftet Nordfriesland, der udgives af
»Nordfriisk Instituut« i Bredsted er be
gyndt at udkomme i ny form. Det bringer
nu mere aktuelle beretninger, især om det
frisiske kulturelle arbejde, og det er det
eneste tidsskrift, der behandler alle em
neområder inden for hele det nordfrisiske
område.
Ved siden af den aktuelle information
indeholder det baggrundsberetninger, hi
storiske artikler, kritiske kommentarer
samt boganmeldelser. Hovedtemaer i de
nyeste numre var bl.a. vindenergiens be
tydning for Nordfrisland, den nye frisiske
ordbog (Fräsch Uurdebök), jødeforfølgelse
i Nordfrisland 1933-39, Nordsøens forure
ning og avisernes udvikling i Nordfris
land.
Et års abonnement, der omfatter fire
numre, koster kun 16 DM og kan bestilles
hos: Nordfriisk Instituut, Osterstr. 63,
D-2257 Bräist/Bredstedt. Et gratis prøve
nummer kan fås samme sted.
hf
Næste nummer af månedsskriftet udsendes med
postvæsenet den 6. juli.
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Grænsehandel 1919-20
I Danmark - nord for grænsen - var
Nordslesvigs genforening med Danmark
i 1920 og hermed udvidelsen af det områ man naturligvis glade for de gode mulig
de, hvor den danske krone var gyldigt heder, man pludselig fik for at tjene lidt
betalingsmiddel var, som det fortælles ekstra penge. Det var især i byerne lige
side 185-89, en af årsagerne til manglen nord for grænsen, bl.a. Kolding, Vejen og
Ribe, at man mærkede denne grænse
på skillemønt på denne tid.
Kronemønten var blevet indført som handel, men man behøvede såmænd slet
betalingsmiddel i Nordslesvig den 20. ikke rejse så langt, ligesom man i dag
maj 1920. Hermed erstattedes den dårli heller ikke behøver at tage helt til Flens
ge tyske mark med gode danske kroner. borg, hvis man vil købe ind. Umiddelbart
Den tyske marks værdi var i årene 1918- på den anden side af grænsen blev der
1920 stærkt faldende. Det skyldtes natur bygget interimistiske boder og skure li
ligvis krigen og den mangelsituation, der gesom det, der ses på forsidebilledet side
var en følge heraf. Manglen på selv de 177.
Smarte folk fandt ud af hvordan man
mest nødvendige varer blev større og
større, efterhånden som krigen varede kunne udnytte de nye muligheder. Fra
ved, og især i de store tyske byer led Haderslev fortælles der om, hvordan en
befolkningen direkte nød.
handelsmand hver lørdag eller søndag
Våbenstilstanden i november 1918 udstyrede 10-12 drenge med et endagsmedførte ikke nogen lettelse i denne pas og tog dem med på sin hestevogn til
mangelsituation, snarere tværtimod.
grænsen ved Frederikshøj, hvor de på
Til gengæld betød krigens afslutning, den anden side af grænsen afhentede en
at der efterhånden åbnedes op for trafik pakke med ti pund varer - en til hver - og
over grænsen til Danmark, som under derpå returnerede. Drengene fik en lille
krigen havde været nærmest hermetisk drikkeskilling, så de kunne købe lidt slik,
lukket. Det betød, at der var gode mulig og handelsmanden fik et stort parti varer,
heder for at råde bod på mangelsituatio som han kunne sælge til enorme priser
nen ved hjælp af varekøb i Danmark. I på den tyske sortbørs.
løbet af 1919 tog en grænsehandel fart,
Tiden omkring 1920 var på mange
som i sin form - men dog ikke i omfang - måder en bevæget tid, hvor mange for
kan måle sig med den grænsehandel, hold var helt unormale. Manglen på
som finder sted i dag, men den modsatte skillemønt og manglen på varer er blot et
vej. Dengang som nu var der tale om par af de ting, der kan fremdrages fra
såvel en lovlig som ulovlig handel. denne bevægede tid i landsdelens histo
Smuglerierne var ganske omfattende.
rie.
Det man fra Nordslesvig rejste over hf
grænsen efter, var naturligvis de varer,
som man især havde måttet undvære
igennem de fire lange krigsår. Det var Litt.: Peter J. Møller Haderslevdreng mellem
kaffe, the, cacao, chokolade og tobak, dansk og tysk, 1978, s. 58-61.
men også dagligvarer som flæsk, fedt, Paa vej til Danmark, udg. af Nicolai Svendsen og
mel, gryn, smør og margarine.
Svend Thorsen, 1935, s. 46-50.
\_____ ______________
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